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Deschiderea lucrărilor Con
ferinței Naționale a P.C.R. a 
fost salutată de colectivul sec
torului IX al E. M. lupeni prin 
îndeplinirea planului anual, în 
dimtneața zilei de 6 decern- 
brie. Acesta este primul sec
tor productiv al exploatării 
care și-a realizai încă de pe 
acum planul anual. De la în
ceputul anului, colectivul sec
torului Și-a depășit producti
vitatea planificată cu 147 tonii 
cărbune post, extrăgînd piuă 
la acea dată 128 423 tone căr
bune, adică cu 473 lone căr
bune peste prevederile planu- 
lui aisltal. De asemenea; colec
tivul sectorului a reaiizal și 
economii ta prețui de cost în 
valoare de 384 003 lei. Brigă
zile care și-au adus cel mai 
mare aport la înfăptuirea,. □- 
cestui succes sini conduse de 
minerii • VI.aIjc > uger.. Varga 
Martin, Tomoiea Nicojae, Vin- 
ce Ștefan

; Oamenii muncii din Valea Jiului au primit cu bucurie 
și ‘entuziasm RAPORTUI,
PERFECȚIONARE A CONDUCERII ȘI PI ANITTCARIi ECO
NOMIEI NAȚIONALE ȘI LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANU 
ZĂRII ADMINlSTRATIV-TERITORIALE A ROMÂNIEI pre
zentat de tovarășul Nigolae Ceaușescu la Conferința Națio
nală a P.C.R. și își exprimă adeziunea deplină, holărîrea 
îerpiă de a munci fără prpget pentru înfăptuirea mărețelor 
sarcini ce Ie pune partidul în fața poporului român în ve
derea desăvârșirii construcției socialiste in patria noastră.

O vie expresie a acestei hotărîri o constituie telegramele 
adresâte de Către colectivele exploatărilor miniere, îhttefirin- 
derilor și instituțiilor din Valea Jiului Conferinței Naționale 
a P.C.R.

Redăm mai jos cîteva din aceste telegrame. ’

IX-lea, au 
de acțiuni 

activității 
locale, a 
economiei 
reflectă în 

depășirea substanțială 
în- milr'i 
nivelului 

ui ridicarea 
alțării.' 

aprofundat 
în agii construcției 

jendinfele progresiile

Asemenea întregului nostru po- 
&or,.comuniștii și ‘■eîk.'ii oameni ai 
muncii din regiunea Hum-duara au 
dezbătui cu multă răspundere • ; «u 
aprobat cu însuflețire documentele 
Plenarei Comitetului Central din 
octombrie, au făcut propuneri de 
îmbunătățire a activității economice 
și social-culluralc, s-au angajai sa 
depună toate eforturile și capacita
tea lor pentru îjifăptuire’a exempla
ră a mărețelor sarcini trasate de cel 
de-al ÎX-lea Congres ăl partidului.

Prezenlîndu-se la Conferința Na- 
țiodaiă cu realizări remarcabile în 
industrie,’‘-agricultură, investiții si 
celelalte domenii de activitate, mi
nerii, siderurgiștii,: constructorii de 
mașini, lucrătorii de pe șantiere 
si ogoare, din instituțiile de 
învățămînt și cultură, toată popu
lația hunedoreană. "își exprimă 
și cu acest prilej .adeziudea to
tală la politica partidului si statu
lui nostru, întreaga stimă și recu
noștință față de Comitelui Central 
pentru grija permanentă ceso poar
tă; înfloririi șl progresului mullilate- 
ril al României socialiste, fericirii și 
bunăstării poporului român, (aplau
ze),, ■ ■ .

Raportul prezentat 
seen lai general Ni< olar 
pe care l-am 
atenție si pe 
st 
a Condițiilor 
care 
rialâ și 
țara noastră 
tht ridicarea pe o 1 
superioară a întreg 
partid și de stat. ,

Complexul de măsuri preconiza
re constituie o nouă dovadă a spi
ritului realist și novator în care 
conducerea partidului, și statului 
studiază realitățile și 'procesele eco-

Coțectivul de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari de la Ex
ploatarea minieră Lupeni, deșfă- 
știrînd sub conducerea organiza
ției de partid . o activitate intensă 
pentru înfăptuirea obiectivelor ca
re îi revin în cadrul programului 
de înflorire . multilateralii ; a 
nici socialiste ,sr animat de 
de a întîmpina Conferința 
nală. a. Partidului Comunist 
cm chle șisii fruttidasiș ' realizați' ffi

38 Scrisori ale oamenilor muncii

^ Telegrame adresate'de colective de 
muncă din Valea Jiului Conferin
ței Naționale a P.C.R.

de trai al
poiențiiduln'

de tovarășul 
Ceausescu 

ascultat cu deosebită 
care îl aprob din tot 

reprezhiiă- o analiză amplă 
și particularităților în 

evoluează baza tehnico-mate- 
relățiile social-economice din 

un vast program pen- 
treaplă calitativ 
iii,' activități de

nomke și soctal-polilice din patria 
noastră. Aceste măsuri au fost ela
borate m strîasă-'&gătură cu inte
resele fundamentale ale poporului 
roman si ale întăririi națiunii socia
liste, ele evidențiază în mod preg
nant preocuparea stăruitoare pe 
care o are partidul pentru Îmbunată- 
țirea continuă a munții în-toate sec
toarele construcției socialiste.

După Cum s-a subliniat în raport, 
în ultimii doi ani, pe baza holărî- 
filor Congresului al 
fu-.l inițiale o serie 
privind îmbunătățirea 
organelor centrale si 
conducerii șt planificării 
naționale, măsuri car.e se 
realizarea și 
a sarcinilor- 
sistem atică < 
poporului 
economic

Studiind 
dobîndită 
liste, lendinleie progresului l 
și științific , pe plan mondial, 
find în mod creator principiile 
xism-leninismului la 
erele ale. 
tiiildinea. 
ne care 
.săvîrsire 
conducerea 
dică sl de 
șiștem de măsuri merite a 
perfecționarea în continuare 
liilor sociale în ansamblul Io 
raelor si metodelor de condur''!,.1 a 
partidului latului si societal po
trivit cerințelor noii etape de dez
voltare a României.

In mod just 
port că. practicile de 
excesivă a atribuțiunilor la m 
re și direcții, generale. umilaie. apa



X

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Călin
(&rriuire tțffr pag. 1) itiilctiilrie ia sfitșitlil acdsihi an, Iii- 5 000. Beneficiile planificate vor(Vrrharc itih pag. 1)

făittfai bferitfâl și ftiulii^iibdfdti verP 
, gilor intermediare, au generat as
pecte de birocratism si IBtmalisiii: 

,au avut influențe negative asupra 
activității economice, au diminuat 
inițiativa si tăsptlndereă coldtllve- 
lor din unitățile noastre în rezolva
rea problemelor esențiale tehnice și 
organizatoricii.

In înltepri-ntihrl se perindă natab- 
fbȘi delegați si inspgbtdfi Cti satcldl 
de cbdttbl sitiiilăte, Se îâtociiidsc 
tril Voliliti rttafb de situații stausttefet 
rapoarte, tftăltlriafe Hbtir»A cn 
iftfttțfflății, Hdte, care otulpA ffililt 
did timpiil dd liibtd al cadrelor lelis 
nlCb-Iiiglheteșii, le stistrag de la 
prcocitpatiie majbte alb dfțjădizâtil 
și conducerii producției: îh dhttl a- 
cesta, de pildă, la Combinatul side
rurgic Hunedoara, s-au deplasat 78 
colcciive formale- din 276 persoane, 
iar la Combinatul carbonifer Valea 
Jiului 131 colective, cdtftpttse din.; 
280 persoane, totalizând peste 4 000 
zile de control și inspecție. In medie, 
aceste unități uit Irlliilș ofgânelof 
de resort cite 160 situații statisti
ce, care însumează MStB â for» 
mulare.

De la ministere, dirfecțil țjdfieralb 
sau alte organe cctițraie se cer multe 
avize — unele din ele ăvînd un carac
ter formal — care îhtîrzie în mod 
ndjiisiificat executarea și ptinefeâ 
în fiiricțiune a unor obiective Eil- 
boțarea si avizarea studiului ieh- 
hieo-econdmif: p-ritru hilna 1 ivwSfit, 
de exedipiii, a durat cca. 17 luhl. 
iar ă sttidiului privind extinderea 
căpăcităților d" âjiistâj de la laml- 
hddtdle din HtinedOTtd 13 turti. 
GbHsttucțlâ Bpitainiiii db 7110 de pd» 
tttri de la Hunedoara ă durat peste 
5 ani, iar a șculăriei din Cuqir 27 de 
luni. Ia instalația de cocs mărunt 
de Ia Călan, planificată să intre în

urările abia au început în trimestrul 
iii, idt la deztoltatea Fabrici chi
mice Orăștie avem o întîrziere de 
aproaph uri ah, t.h tilmarb d rezol
vării cu mare greutate a prdbleme- 
lor de proiectare și documentații.

De atefea socdlllrt bă binBvedili 
măsura, potrivit căreia, în viitor 
orice lucrare de investiții, îie ea ma
re sati ffilcă, Să fiii înceapă decît în 
mdfaldrltiil citiri dfe pregătite st upro- 
Bate îiilieaga ddt’tl&Btitație, ampla- 
sambiilul si utilajele contractate, De 
asdtiidâeă,'este netesat ca lucrările 
de COtlMhitții să fie Concentrate si 
dîHjafe îri ășă fel, Incit să poata 
îl exbtittate si date iii folosința in- 
tf-iin fefmbn mull mai scurt și la

; ceea ce dr 
sporirea

cajm<ihitna phtimhiiri.
conduce fără îndoială la sporirea 
substanțială a eficienței investițiilor.

Viața, practica de zi cu zi, cere 
ihlăfîifăfba v'hfigilof intermediare, a 
paralelismelor și siipfapunerilor. asi- 
giitateâ partiblfîăfii celor mai nuni 
specialiști la activitatea productivă, 
sporirea atribuțiunilor si autonomiei 
întreprindbrtlbb jjtbfiidț-ârteâ ttdnsef» 
ventă a principiului cdnlrallsmuhil 
democratic sl a cotiducbfil ‘oier-t- 
ve a muncii ; creafea uhili cadtu or* 
ganizaloriț coreSptifiiătbr pentru 
gospodărirea mai deplină a resurse
lor materiale și umane a fiecărei 
linități economice.

Prin valorificarea resurselor des
coperite cu prilejui acțiunii inițiate 
de conducerea pafîidiiiui si siatu lui 
privind organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, unitățile din re
giunea noastră vor realiza în ac
tualul cincinal tin spor de prodiviie 
de 600 000 tone oțet 200 OO0 tone 
laminate, 353 000 tone cărbune, 
100 000 tobe fier în mîneren-mar’ă 
și alte produse in valoare de i<0 
miliarde lei, în condițiile reducerii 
riumăriilui de salăriați cu aproape

ssaraw*"-»-- • plătUîical
< feșie cu peste 800 mlllodHe Ici

fit tbdln amslt-a Ithbtiig să dts- 
tăm că din partea unor conduceri 
alb ihlffepHftdeHlOt șl Biret'țllioî 
lliudlo se irtdniiestă si iltii Ibudihl,, 
di- a du dtideiițiâ toate fPtervBie 
economice, pentru a-și crea condiții 
să imtepllHBâscă sartlftile mai ttșdf, 
fără eiortlitl prea măfi-. La înbdpb- 
lul anului, de pildă; Unitățile 
regiunSă noastră s-ăti angajat 
dea o producție suplimentară 
valoare de 18'1 milioane lei si 
realizeze peste plan ?4 milioane . 
beneficii; bar, cum au arătat faptele 
producția dată peste pian s-ă lidicai 
ia peste 300 milioane Iei, iar bene- 
clîiîle âii' depășit suina de idtî mi- 
llbane lei. $i aceasta este departe 
de a reilecta posibilitățile reale Pe 
aiisămblul iridtîstriei regiunii, valoa
rea cheltuielilor neeconomicoase re
prezintă 35 milioane Ici. a rebuhiri- 
idf 80 milioane lei. a fohdtirilor imb- 
bliî'Zate în stocuri shpranbrmalive 
iJS milioane lei, iar a utilajelor si 
iftăîalîțțiibr heibldsile peste Î50 îfti- 
lioăne lei.

la indicația cohdiicerii parliduhii, 
noi am abordat protilehiă înlătiirării 
acestor anomalii, dar trebuie să spu
nem, fără supărare, că udele minis
tere h» au manifesi.il ihicleqdred 
necesară. Cohtinuă să se prevadă 
tfiîăr plin pian, pe de1 d p.irte sar
cini mlHitftd. iâi pfe de altă parii* 
thehuieii exagerate, cate ptifffilt a- 
cttpetltda tlhof delicieffțt1 si crdhtDă 
tbfbh pbfttHi risipa de itîijlbăce fHă» 
țeriale și bănești. Este necesar să 
ritilndhi îHai ffiult pbftlrti a lichida 
ifientălilateâ retrogradă madlfestătă 
dP tiheie căflte de condutefă, dlipli 
care neajunsurile exlslenb' In fuln- 
siteă capâtHățîldt de prodlirție si .1 
fBrlhi tie Hiiincă fphntliHl". Ibrtflil'e. 
pePăH^Oiie. ddbU'Hle, frusitea ililbf 
materii prime si materiale, îlBtmflld

dih 
să 
în

■ .4
lei

shgratîbrmatlve, af fi chipurtlb, itKo- 
î țttdfl iridlSpenBdhili ăi Pfticdfeitltil 

de producție.
La aceasta, <> contribuție .esenția

lă o vor aduce și măsurile ce se 
tuf lua jni&trd dțflMm cfifetlă 
a pfindpiitlni ttiiHibfBsăfii mate- 
riale, transpunerii in viață nil nu
mai d laîtitfi F^CrimpensăFți'i măle- 
riald pertlfd rezultate buflei ci si 
a ibleil.llto ialtifi, a răSpiinrlBfii 
liiateriale pentru neiridepiinirea 

> plapitliii și acbjjbrireâ dauHBIor 
duse economiei Haliohale.

Sîiitehi pe dh|ilin tomlnSi 
ceea ce am realizat pînă acum 
domeniul organizării științifice 
producției și a muncii 
numai începutul unei ample 
vilăți care trebuie adîncită si 
firisă în toate sectoarele, în 
iei ca fiecare unitate mica sau ma
re sa angajeze iii circuitul econo 
mic ioate resursele și rezervele de 
care dispune, să participe mai e- 
ficient la sporirea avuției națio
nale și înflorirea «patriei noastre 
socialiste.

<' -

j® 
ih

_ a':
< onsliiuie 

arii- 
ex- 
așa

iHIțlatHa > t. alnate In mliribâ noâS- 
tră de zi fii zi. blip# tîtffl «FMa

• iovarășgl Nicolae tt'HilȘPsț tl. illl-z- 
voltarea spiritului rrilîc, i ăfiludl-,'- 
nii autocritice la atlivisbi mom- ’ '
brii de patlltl, la toți rtâHTefili rtltlfr- ■ 
fit. ăslgtită titffoășlefeâ IBttmiHlfji - 
«> realităților, sesizarea lâ. bmp a

ț n^ăJUEstifiibr
rtlhdlțn penii» IHlaturârea lltt, |>l*H- 
tril iinbllhiilățirt’ti < orilinită a ăt il- 
vității de organizare si conducere 
>u Ibale ilonlhhiile '.

I’tiii măsurile proptise ptltlnd im- 
d lihirtă, if ba îdfmefef 
de

gwfitr
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PARTIDULUI
II Grupul II
| șantiere 
|| Valea jiului

. Colectivul 'de muncitori, ingineri
și tehnicieni ai Crupului 11 șantie
re Valea Jiului raportează Confe
rinței Nalu.nale a Partidului Co
munist Somau ca în penoada tfecu- 

„ tă de la începutul anului a obținut 
următoarele rezultate: a realizat 96 

-- - la sută din planul valoric anual 
.ivind .premisele asigurate pentru 
a obține o depășire la acest indi
cator de 2 milioane lei; a predai 
962 apartamente și are în curs de 
recepție 146 apartamente.

Colectivul Grupului va preda 
.piuă la sfîrșitul anului toate celei 

I 494 apartamente din plan și ard 
asigurat frontul de lucru necesar 

* peritru perioada de iarnă, creîndu- 
se astlel roate premisele ca în tri
mestrul I ai anului 196» să predea 
214 apartamente și să realizeze cel 
piițin 22 lă sută din planul valoric.

Utatri succds tîhplib lubrâtilor 
Conferinței Naționale a l’arttdtilui

' Comunist Român. Sf’V oi.sC'VK

Exploatarea 
minieră 
Lupeni

(Urmate din pag 1)

de-
de 

pre- 
căr- 
faf-ti-

t’ti

muncă îaporteazh Conferinței 
pășiiea planului de producție 
la IticteRUtul anultii pîtiă In 
zgffl 6u jsBSțti 00000 torit? de 
burie ctitisificabil, depășirea 
ductivltiSlii muncii planificate
82 Kd'posl, feducttrea consliititib.il 
specific mediu (ic material lemnos 
lâ 29,3 ni c*1-000 felly - c&l mai 
ntic Consuni realizat la mina tioas- 
bă si țje bazifi. ©a utniare a aces
tor reziillăfe am rbălizdt bebnotnii 
siipiimentare la prețul de lost îii 
saloaie do 2 3<5 mii lei.

Colectivul minei 
nu azâ '.Ubnieflfița 

Partidului CbfHutlIsf 
hă.-a rezullatr-lor de 

condițiile asigurata

J .11 ptâil 1; i i) f ot-
Matiohală a 

Român <,i (te 

pi h3 atltiht ăfe 
pentru ieăll-

zătea planillUi afilia! cu 12 Zile îfiă- 
irlte de tdrfrieli.

întreprinderea 
electrocentrale 
Paroșeni

; d'lri pag. î)

jilaft. Valoarea producției globale 
suplimentaro' este et-hiValetită cu 
12 milioane iei. bt> .Kc-monea, îri- 
li. |il Imit ri n noastră â , ■•aliznt. in 
cele 11 iiifiii y tnițlbatie lei bbtib- 
ficii peștii piâtl, • vS'SR

C îiieclli til mistru ăsitflifS Confi - 
f:ittta Nâiibhăiă, C^ihsttil Cțlitl'fil, 
pfe' dlimiidavdailrii piîfstihtll; tdvh- 
răse Nkolăe Veăușescu, că Vă de
pune si in ( onllnuaie toate bfortu- 
ido peilltli înfăptuind holătir.iîor 
cB Vor fl adoptate dl1 Cdllfărliij.a 
Ndtiunălă a l’C.R., cotit1 Ibtiifld ast
fel la tnllorirea i Witinli.i a Șclirtipl-i 
floaștrh jiatrii — ftepHMWi Socia
li România.

| Institutul de
Cadrele didactice, stu

denții si personalul teh- 
ni<o-ad!0’lriistraliv dl tri
știi uluirii de mine Petro
șani, alături de întregul 
popor, rșf eXprlmă incre- 
detrșaț ,gbțăitțniig^ț, iii 
justețea Și rpdHmțiț|;^b- 
liticii prohintl șțiințilice 
a partidului hbsUit si 
aprobă cu ehttizieiȘim: și 
in unanimitate în§MUl : 
complex de măsuri. < 
cohizăt de PfeiâîRCțSK'

mine Petroțani
miletului Ceftttal ăi 
Partidului Comuhlst Ro
mân din 3—B oclottihrb- 
1967.

Institutul de mifih Ulii
Ptilroșani — Cfpât ih ăftli 

. hatistrilcției Sbțiaiisle — 
:ă pregătit âh de ati Spd- 
Mătișii de irtallă ealilb 
cate prOfesiBHdlă; âdik 

A^iâd îți pteljiși tlMp, pfitî 
activitatea de cercetare 
științifică, un aport shb- 
stăhțlal la rezolvarea

problemelut majore ce 
dau in fală întllistriei 
trtiniero.

Reztiilâfele mtincii 
noastre se dalofest t mi
diilor opintit? tie ilală 
si studiii pe cate parti
dul si statui ni le-au 
creat. IJr- acerai întregii! 
ioletth ăi
de aside hi . exprima 
pfoitiridă 
pentru condițiile create 
în vederea bunei desfă-

Itistiltituitii

rec Hnociiață

șiirări â mtfhcil Iftsltiic- 
ilV-6ăiitalf/« sl de tt>f- 
tbțâfe stflhțffirâ

Asitjltram t Uritefirtța 
Plțiohalii a Păffțdlilui 
duttunlst ftoîiiân. Coffll- 
teiul Ceiitrăl ăi pârlidh- 
lili că tout depune luate 
ȘÎBftiiflie peiilttl a 0ă 
btîiH'inllei rtațlbriale ba
tir!1 iHtjltieteslf pregătite 
ia Hiveitii tetiiilBlttt ac- 
iiiăle, miiitănți atlivi 
pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor partidului.

Stimuli tovarăși,

Așa cum a reieșit din raporhll 
idvatftșulnl «Mitteiiit tjhrtMai, rfbs- 
terSâ HilBlul flb WfiMdbatbr al paH>- 
fliiiUI dtfpittHe, îttâlMlf- de tdatb, de 
spbHrdâ capaciiățli și făispiiHtleHi 
ifeeăHH Organizații dfe paftld, a 
fiecărui comunist la locul său di1 
Bitiflcâ, îh inobiliZătea bfof tdtilor 
M ehdi-giei eteâîttare a tttdseldr la 
îndeplinirea exemplară a sattlrtl- 
Itîf bfe id i-evih din pianill țjbhefal 
de deiVbltafe a sbcietății; aih di
rectivele și HdlăHrile patlidUlui.

De albi detune hedesitateă iid- 
bilfîtttățitli stiBstanțiale ă îatrdgii 
drtfvifâți ideologice, rfgâftJzatoHhf 

k și Ciilliifal-etlucălit e de mâsă, ă 
sHlfaihi Șî meibdeWt de ihtiiică âlB 
organfelof șl ofgânlZațiliof a<s pârlld;. 
în cunoașterea, îndrumarea si con
trolul tuturor domeniilor slețli po- 
Hibe, economice', de stă! Și sociale.

Acum, mal mi.lt deții orbind, se 
citipune să ătiăilzăiti cit cea mai 
mare exigență, cu un pălttlriZător 
ochi critic si uutcicritic intreaga 
noastră avii vitale, -,.'i cnlaiui.uii cit 
mai repede aspectele de formalism 
și ftiilhă, acțiuHih' pătatele șl itre- 
ficteatî», să pftmiovSni bh rri&î linii- 
tă consecvență m.-icl. gîndlfea și

și Metodelor 
organizare și conducere a ac- 

iivității sociale, se definește mai 
i Iar sfera de alribtițiuni și sarcini 
ale organelor centrale și locale de 
partid și de stai, a roiului pe carte 
il au in societalea- noastră sindi
calele, Uniunea tineretului Comu
nist. uniunile cooperativelor agri- .. 
cole -i ci'lelalle organizații obștești, ' - 
se creează deci premise pentru ca / 
cei mai buni activiști de partid să 
participe nemijlocit la rezolvarea 
iiituror problemelor dc stat si e- 

■ conomice, să sporească operativi
tatea organelor si cadfeior de con
ducere in elaborarea și înfăptuirea 
hotărîfiior, precum și răspunderea 
acestora față de sarcinile incre- 
dințale de partid si popor,

Pentru noi este cît se poate de 
clar îaptul că in actuala etapă ă 
< onslrm țici sociălisie, munca do 
partid capala valori liolări toare, 
<are nu pi rmit îunr țioiiarea în gol 
a nici undi element ai mecanismu
lui său. Desfășurarea unei activi*- 
tați operative, competente și per
severente. cafe să meargă pină la 
soiuționârea și finalizarea definiti
vă a problemelor ce le ridică via
ța, este 0 condiție principală â 
cfbșterii continue a eficienței mnn- 
icii de partid:

Cu qindiii ia marile îndator.irit>S‘ 
co ne stau in față, asigurăm Con-M! 
feririțâ Naiionaiă, Cortiitetul Central 

Par'.i'liJui (.imnnist Roma», ia 
organiz-.'ia r.-qionala de partid 
ițnnedoara isi va spori eforturile 
și capacitatea pentru aplicarea 
neabătută a grandiosului program, 
de imiii.-re s! propășire <■ Roiiiâ»’ 
‘iii i scci.i’;-!<■ etaborat de cel de-âf 
IX-lea Cohțlfea st a li8tăftflibt ce ■- 
vitr îi udbptăle de tohferihțâ Na- 
lion.ilu a partidului.

■
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FONDURILE DE INVESTIȚII — 
folosite cu maximă eficiență!

NICO1 AE CEftBtf, 
ilirettor Banca de investiți! 

Filiala Petroșani

Am .1 rcultat la i adio, . ,i . i._ 
bifă Cni&țih, Râpâftul r-șptlh la Cbn- 
feHrtță Năiidtiâlă a Partidului dfe 
către tovarășul- Nltolae Ceausescu, 
.-ecict.ir qeneta! al C.C. al P.tM. 
fiifecHvbie p: («zr iitale, docujȘHBrltdle 
supli.e Jo/baleril C Offfer! I i iei 1 ita 
ntbtiltea să. t'oiilribWb ia pbtfec- 
tiririarbti (tTtitlucbrii s'î platlllicărli 
economic! naționale.

Una clin problemele illseillhate 
tidi. ati riapoit o i . .*i-tltuio ifi-

"11 * '' 1 ‘ ’ in.atimă <■'-
foftduiilsf

HlA’dsti-

P EC
I li>site<s cu 

economic'ă â 
acestui sector.
h IhsemnStete di <5SB0iU 

in. dezVoltarea Inti-oqii 
tlătionaie. Ele sîht arializdfe pe latti 
in Răpbrtui prezentat, indu Itulu-.e 
8 seHh tiv modificări shlbihului 
tl' tu.ll de lie 11,1.11 . '.-Iu! .la. i
actualmente la tiharijarea investi
țiilor, cea măi mare contribtitie - 
âre btițțetul prifi alocațiile buye- 
feir- |n ’
stai -e '.or liuahla .....nai in\o li-
țille plicind c oro triiiteâ dl noi îri- 
treprlnderi, c'ciftibiriăte și uzine pre
cum si obiei tic el, rl, dezcoltarr ra
re - 
iilîe,'.:;
crgri .. . .
prin iiidite acordate de banca.

Pîiui în prezent, pioblema iuve-- 
liliil. i i m -peilal ;i c lor exi■■ u- 
tâte ih antrepriză ora lăsata pe 
seama organizațiilor de construcții, 
beneficiarii de • investiții oi upîndu- 
se mai mult (ir procesul de pro
ducție. Pentru viitor, Directivele 
prevăd sarcini obligatorii pentru

vestițiilv 
ficiența 
desiiitâte 
tlildj: tui'

i't oridfliii

\ litiu. do la blirji'hll de

ftli Tietaritoaft'- peticit ecbno- 
iiimind ca toate celelalte lu
de investiții să fie realizat

centralele indu.șlrialo atît in cc pri
vește realizarea la timp «i în biî- 
nr eondițiuni a lucrărilor finanțate 
din fondurile centrale ale statului, 
cit și pentru darea in funcțiune la 
termenele1planificate si atingerea 
parametrilor t«ibni< d-ecenomitd pro
iectai,! ! Finanțarea celorlalte lu
crări, prin credite acordate de ban
ta, 'a duce ia creșterea operativi
tății iu soluționarea pr. .bl<mi4or 
șl totodată va mări răspunderea 
întreprinderilor și băncii în utili
zarea -cu mai multă grijă a loudu- 
rjlor. In pluș, întreprinderilor le re
vine sarcina de a lua măsuri din 
timp pentru respectarea termene
lor de punere în funcțiune a lu- 
crăriloj;, și realizarea surselor pro
prii în vederea rambursării credi
telor acordate si evitai ea dobînzi- 
lor penalizatoare.

Cunoscînd- că aceste credite’ tre
buie rambursate din sursele’ pro
prii. la intocmir..,i planului ,i.- in- 
vesiitn întreprinderile vor cupfffiî ■ 
de în plan numai a ele investiții 
care sînt absolut necesare dezvol
tării procesului dc pioducție, în- 
lăturînd situația existentă în pre
zent cînd pai te din investițiile fi
nanțate din fondurile statului stau 

, nefolosite. Totodată organelor ban
care ie revine safeina do a face 
o baliza adîncitâ șj de a propupe 
acordarea de credite numai pentru 
acele lucrări pentru care există 
create, condiții de executare îti- 
tr-un termen' cît mai scurt si au 
asigurate api ■ . i ioi .ireă • u mate
rii prime și desfacerea produsei- r.

■4

*-

manifesi.il
consliititib.il
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A C/NCEA
BUCURIE

FRUNTAȘII

Pe urmele materialului „Care 
crezul tău, “Omule care bafi

ieri-, rlt.'sc'Oțiefî 
lift1 tfltetitd, ti, 
în continiidre 
se ocupe cu i

JUHJL
Ihistrntii 
grtttlonrc

DE ttADID
9 decembrie

VULCAN: Noul cartier de 
blocuri „Coroești" cuprinde în 
prezent 26 blocuri insumînd 
1 536 âțiărlatlteotd muieftiic 
Alte 3 blocuri cu un tbtâl de 
115 apărtaifeeiite sb ăilă iii 
construcție urminâ ca anul vi
itor cartierul să crească vii 
uh nou microraion: „3 A“.

nn timp. <■? -<j mi
ni- /' •?>
JH-' ftOju’fi teil/lici!.
■1",. ?/ ui,'.• >ih,.'e i.nt-

iie e/e imtilt'-S- ttlcr
|.,mil/|l>7i -
His-em L/t-mlMn. Ihn >'f 
\'it ■ >,’■<••. l lilllgill < >/■■.', 
<///e. Orhan ff.il, 'l’i- 
l/os .WPii. P../X1 b- 
l:el. Hniriii < urulni'l, 
\ qritl.ș Elvlrtț, i.n'vulih- 
.Mdf/ii «,/. mtiiti Uliii; 
Din două coloane de 
Cifre tl! eftrtrf ttitt.il jfi-

ele se situează ca pe o 
poziție dinainte stabi
lită numele comunistu
lui — cetățean de Irun- 
te at obștei. Locul loar- 
te aproape de coordo
nate și l-a cîștigat prin- 
tr-o Înlănțuire de lapte 
în care a pus energia 
mîinilor, căldura sune
tului si puterea de fi 
convinge și mobiliza 
pe alții. Căminul cul
tural și Școala din Dil- 
ia Mare n-aveau tro
tuare și alei. De împli
nirea acestei necesități, 
care în mod sigur i-a 
irămîntat pe oameni

luai tiuu clihstrult -pf'- 
■rsiHlti obștei. Mu 

Iții, ctl, fie stradă, hl 
mii ara viitoare x or 

înfrunzi salc'tmli si cas
tanii plantați m rthllî 

' ce-a trequt Notezi co- 
H ordonatele. unui repot- 

laț, despre biografia 
, unui cartier; și observi 

M'. ctî limrte tițîrtidpe tlfe

seamtiă unul valoarea 
planificată, iar altui 
valoarea realizată a 
muncilor patriotice-, in- 
sumtnd primul 1 i U80 
mii lei iar al doilea 
1! .156 mii lei deducem 
o concentrație maximă 
de căldură onieiieâscă 
pusă în in lăpttiit ?u 
multor lucruri bune. A 
pune căldură in lucru
rile pe care le iace e 
o trăsătură proprie co
munistului.

Societatea noastră ci 
creai omului posibili
tatea unei vieți demnă. 
Uneori insă viciul in

ter! a lost înregistrat la Sfa
tul popular ai 1819-lea copil 
.fiăscut în acest an in Petroșani, 
lisle vorba de micuța Mihiiț 
Nicoleta Rodiea, fiica lui Mi- 

Jitii Pibreb Și Nicolină. Ea s-a 
născut iâ 3 decembrie a. c. și 
este ăl cincilea copil din fami
lia acestor doi ferieiți părinții 
a efncea b'ucu r ie

Luperti 
Onoare. la 

iatog rafiile 
sau evidert- 

.solii&listă. 
încearcă o 

trecuți doar 
J965. Unde 

din 'anul 
i j'ri in- 
•' ■ iii

i.M leisarnij. 
inmhis 

Șt iii’c'A icLU 
șl actlin , cu 

incit tiu itlical ni fii lor

hi cen/z orașului 
e ’■ <’■ n ai ou de 
rtilfe sini expuse 

/ untași 
ținu intrecăiea
>'■ . ut •<,
nedumerire : sînt 
■trdtttUși.1 pe anul 
Silit fruntașii HurlCi 
: cui i; ■ - i- iți •
răci ' t/< Cs/

(llii m V- ffit 
,Sti r, i io i • ,, •’ 
/ii iîlbi ‘ J’.' lași 
SUtelț!! Muncesc

>■ ■/

:> fnu! loc In intr cerea 
ieși irc i -

Ulii carbonifere ale Văii Jiu
lui ’ I ■' l'mp. ■ hU,n.
riiși c >i' ettil in ic iui 
niliei i /, Irf •; >ș Aș-

■ SC : : «as.s 
e-i.,.'; alta „( • ău,

cd ? nt/,* 
fajâ >c . alba fr mi 1

Dacă c-1 sc comporta atît de urii 
fată de propria sa firm, ce exem- 
plt ii pc al ' da ? Căi i _ ■< di îmi
tă purtările părintelui. După ce am. 
citit articolul respectiv mi-am pus 
o, întrebare : rum poate un tată să 
trăiască" într-o altă cameră din a- 
. i fi-i «ipnrtciiii.ni. -i 11■;i.i i i ■.îI ... 
soția si fetita lui ? Cum se poate 
...imp.mlu atit cm im m 11 ■ l il.r
se Si? JH turlei.itvu .ră sînt

supună. Se poate oare ca un om 
al zilelor noastre să aibă o ase- 
n tea once^ție ? Eu \hi t in- 
ehegat cărnițibj îți alte condiții.. Nii 
ca ceir iferite lamenilor astăzi, 
ir 1931 înd m am căsătorit, c6n- 
iitiiî < trai etaii foa te vițre je. 

r‘ Atît eu cît și sotiă rhea am fost 
.săraci, Ne-ani făurit cu greu cătni- 
iițl M§i tîfiîiii au •. <-itd pe Iniile 
fiii patrii copd pi! este. CU ffftia 'o

()rd ip 1OA5
• ensibite • *. icâft

Deputății la sfat cu alegătorii

PROGRAMUL 1 : 5,00 Bule
tin <ie știri; 5,05 Ptogfafti mu
zical tte ulminbalăt 5,30 Btite- 
titi db știri; 3,35 Program mu
zical de dimineață (continua
re); 5,50 Jurnal agrar; 6,00— 
3,25 Muzică și acittmiUți; 8,25 
Moment poetici « 30 l a mț< im- 
icn. titeititlîa preferată; 9.00 
Btielin de Știii; 9,03 la mi- 
croion. mc’.bdia preietâtă; 9 30 
tinda tmictfil 10,10 turs Je 
intim spaniolă; Ciclu!
„Să înțelegem mtszica"; 11, JO 
Jtiiletin de știri; 11,03 RcvCm 
retisi.idr deoriemiie; it.15 fte- 

- citai do operă Con.Aaniiii Ga- 
buri 11 311 Cintă 1 -'H- •. <./ ,:• 
slaiiimeSetl și !<“m bU'.tri; 1^03 
Soliști și or<i';i :;‘r.e de wrzivJ 
pnjhi’ăfă; Î2.1S Putelm cte știri; 
12.20 Succese am muzicii u- 
«<>ate; 12,45 RadldJuniaL ouie- 
Ein nieteoroiogir; 12,55 I«<5.1?-
nio' cu melodia poptiiară si 
interpretul preferat: 13 30 Pa
radi sopștilor și a orettesDe- 
lor de muzică ușoară; ' Î Î5 
Medalion Rodtea Hi-jor i 4,36. 
l)in ceie m.ii fnimn«i’ i Șite- 
ce, . ceie mai inimoase; ‘ I 5 00 
Buletin de ;tiri. Bo'eiic m-’- 
leo-rulier;‘ 15.05 Fiiii'iiine do 
îolciorj 15,15 Muree și expo
ziții; 15,25 Muzicii.'. 15,30 Emi
siune muzicală de ia Moscova; 
16,00 Radiojurnal. Spori, ’lule- 
tin meteorologic; 16,15 M.iziiă 
de bi’bme'rtadăj 18,31) Mbua țțtto- 
graiie a patriei (emisiune pen
tru școlari); 16,55 blH mitzica 
popoarelor; 17,10 Aterițiiihe, 
părinți!; 18,60 Biiietin dd știri; 
18,03 Dialog cu ascultătorii; 
18,13 Caleidoscop muzical; 18,30 
Știință, tehnică, iantczJe; 18.50 
Cîntece populare cu Traian 
Uilecan; 19,00 Radiogazeta do 

. seară; 19,30 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 20,00 
Buleiin de știri; 20,03 Radio- 
magazin sportiv; 20.15 Pro
gram peniru iubitorii de iel
elor; 20,30 Ciniă Arta I'lordS- 
cu; 20,45 fa balul de sîmbăîă 
seara; 21,45 Romanțe; 22,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin mc- 
leorologic; 22,20 Mu 
ră instrumentală; 22,30 nu nl 
poelic; 22,35 Suite de ri’l.iuri; 
21,00 Buletin do știri; 0,05 Ml'-

' iitie ă • 7 dB y • s ■ , 2,5 5 > O- - •
tin de știri

NOTĂ

COORDONATE
PENTRU
UN PORTRET

COLECTIV

POATE SCHIMBA...

mumNB

ttitt.il


A STEAGUL ROSU

Dezbaterile AdunăriiIt. O, VIETNAM

NIGERIA

împotriva recrutării tinerilor

Criza cipriotă
pe taie de reglementare

Noul președinte

de organism inimaVa fi respinsă 
transplantată ?

pacieri-
:1 .acest

acordînd in 
coordonării

Deschiderea sesiunii 
parlamentului japonez

France 
distri-

Demonstrații de stradă la New York 
300 de persoane au fost arestate

(Ayer. 
Echipa medi

veșt-ger- 
expus principiile 
'.si maniei oc< i

ATENA 7 — Corespondentul A 
gerpres, C. Alexandroaie, tiansmite

Trupele federale au respins 
atacurile lansate de biafrezi

MONTEVIDEO 7 i Agerpi -. ,). —
Noul președinte al Urugu iș i lui, 
Jorge Pacheco Areco, u depus mier
lim j.irămintul. El va deliii? man-* 

,'datul prezidențial pînă în 197’2, dată ' 
la care expiră mandatul fostului pre
ședinte Oscar Gestido, decedat marți 
noaptea in urma unei crize cardiace. 
Are... a de.Vc-uit șeful U.it<i,ui in
conformitate cu prevederile consti
tuției din 1966, care stipulează că •< 
în cazul disponibilității președinte- 
Irii țării,, vicepreședintele îi va pre
lua funcția.

lui ministru, Eisaku Sato în statele* 
Unite, transformîndu-se de fapt în-'Ș 
ștr-o sesiune cu privire la -Okinawa.. < 
lift

lui’ general să conținu- întocmirea 
studiului cu privite la ajUtoiid ali
mentar internațional, 
special atenție chestiunii 
programelor de ajutoi alim’gntar ’

Comitetul pentru problemele so
ciale umanitare si culturale a înce
put examinarea unui proiect .io re
zoluție prin care Adunarea Gene- 

'Tâi®s,î§i:‘'dX’pfîffiă*d6ftVhi^ere8’TS;'SărfN 
bătorirea anului international al/ 
drepturilor omului va contribui lâ 
promovarea respectării universale a 
drepturilor și libertăților umane fun
damentale ale tuturor oamenilor, fă
ră distincție de rasă, sex, limbă sau 
religie.

9 ADEfț:' Intr-c declarație făcută unui 
Kuweit, ministrul culturii și orientării a 

sud. Abdel Fattab Ismail, a sp 
a Arabici de sud vor fi . dels 

iitori trădători vor fi judecați in n 
crimele pe 'cate le-au comis- împotr 

’a afirmat el.

prin suiprindere, acțiunea lor fiind 
simultană pe o mare întindere, fără 
o țintă precisă < eea ce pune și mai 
clar în evidență carm torul inuman 
al acestei arme cmc este destinată 
exclusiv masacrării locuitorilor p.iș- 
nici fără apărare. In fața acestei si
tuații comandamentul apărării pasi
ve a luat masuri.pentru a limita Ia 
maximum pierderile omenești dîftia 
ordin populației de a întări și mai 
bine adăposturile individuale exis
tente și a le distanta acolo undo e 
cazul, prin construirea altora noi 
S-a dat dispoziție echipelor d.g auto- 
■apărare de a obliga toți cetățenii sa 
intre imediat în adăposturi la de
clanșarea alarmei la orașe sau la 
apariția avioanelor la Sate, dat fiind 
că nici un alt zgomot de luptă cum 
ar fi în cazul mitralierelor nu pre
cede lansarea acestor proiectile uci
gătoare. Pentru a se evita orice ac
cident s-a interzis populației de a le 
strînge după cădere, căci se are în 
vedere eventualitatea folosirii și a 

mici
lor

NEW YORK 7 (Agerpres).
Surse de la O.N.I... aii declarat că 
la 14 decembrie Consiliul de Secu
ritate se va întruni in legătura cu 
cererea formulată de Republica 
Populară a Yemenului de sud de a 
fi primită în : rîndurile membrilor 
Națiunilor Unite,. La recomandările 
Consiliului de Securitate, Adunarea 
Generală va lua în dezbatere aceas
tă cerere.

REDACȚIA ȘI, - AȘMINiSTRAȚIA : Petroșani str. Republicii n'r. 44; Tel. ■ 1662,. 269 (C.C.V.J.)

(Agerpres). — Citind
Ministerului de 
agenția France 

că la Sanaa, ca- 
Y ethen; situația 

înrăutățească. In 
care se pare

BONN 7 (Agm preș). — Miercuri 
în cadru] dezbaterilor Bundestagului 
âsiipră • jjroblemelrtr apărării, .CSet; 
ffârd Schroder,' ministrul 
man șl apăfârii, 
politicii militare 
denia io. El s-a pronunțat pentru în
tărirea N.A.T.O., atît în ce privește 
forțele terestre, aeriene și navale 
■ on’ enționnl.-, cit ți I.., |.,|e nu< leat ■ 
-tra.țegice ,i tactice. Impă pîi'rermi 
sa Bundeswebriil trebuie să dispu
nă d< mijloace pentru transportarea 
inc al < atm dor nucleare

Ministrul vest-german al apără
rii a anunțat Cu, pînă în 1971, buge
tul militar al Germaniei occidentale 
Va pori de Ia nivelul actual de 
18,7 miliarde mărci la 22 miliarde 
măr< i In 1972 efec tivele Bundes- 
wehrului se vor ridica la aproxima
tiv 460 000 de oameni.

unor proiectile cu .explozie înt: 
ta sau declanșată prin simula 
mișcare.

in jurul datei de TS.de 
cembrie. Dacă 
tui va depăși 
'termen ■■ primejdios, , pi
uă în. trei săptămâni el 
va putea părăsi spita
lul, iar echipa de:' ehj- 
lurțji !$i medici str Inși, 
iii juriu său Va îi'risSieȘ 
u nouă victorie a sa, 
uri nou. și unic succes 
al medicinei.

Această hotăme a fost luată prin 
aprobai ea cu 8'-> de voturi in-uliu, 
zero contra si o abținere a unui 
proiect de rezoluție înaintat de Co
mitetul pentru problemele 'juridice,; 
care recomandă, de asemenea, ca A- 
. ............. ■> ne. ite statele pat timpan ■ 
te să supună secretarului general 
pînă la 15 februarie 1968 orice ob
servații suplimentare si amendamen
te la proiectul în legătură cu legea 
tratatelor, întocmit de Comisia do 
drept internațional.

O activitate susținută se desfășoa
ră în diversele comitete ale Adună
rii.

Comitetul pentru problemele eco
nomice și financiare a adoptat un 
proiect de rezoluție în care se reco
mandă Adunării să ceară seeretaru-

„Șalvați copiii 
în VietiiȘirfA...
'După un miting

LA< .OS 7 (Agerpres). — Trupele 
bi-'.i i -r- . r i.msat ■ ■ o tseim ;>•
trei fr< ntuii. iat unitățile i, îlitare 
ale guvernului federal al Ntgerei au 
fost nevoite să se retragă) relatează 
agenția Reuter, citind știri (.limite 
miercuri la Lagos. Uri puternic atac 
a fost lansat a-upra pozițiilor fede
rale din "apropierea localității Bonny, 
care din luna iulie a.c. se aflu sub 
controlul autoritaților de la Lagos. 
P"trixit . o 1--ii I i ■; cit. I unitățile mi
litare bnifr zr ou int st în cartiere 
le orașului Enugu — capitala pro
vinciei orientale declarată indepen
dent., ,,ih numele d. Republice Bia-

NICOSIA r (Agerpres).' -— Potri
vit unei știri ti .numise de agenția 
Franc e Presse, •. itîud postul de ra
dio Nicosia, qm< mul cipriot i ho- 
tărît să facă .apel la „bunele oficii" 
ale secretarului general al O.N.U., 
U Thant, în vederea reglementarii 
pi bb-mei < girului.

După cum se știe, O.N.U. a mai 
desemnat doi mediatori de la izbuc
nirea crizei cipriote în 1963 cu sco
pul de a găsi o soluție pentru aceas
ta problemă, dar aceștia nu mi pro
pus o soluție acceptabilă pentru păr
țile interesate.

HANOI 7 — Corespondentul Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite : Familia bombelor cu bile, a rachetelor umplute < ti mii de 
cuburi din oțel și alte arme barbare „made în S.li.A." s-a îmbo
gățit cu o nouă mostră grăitoare pentru modul in care agresorii a- 
mericani se răfuiese cu populația civilă.

In ultimul timp, aviația america
nă a început să utilizeze pe scară 
largă împotriva unor legiuni extrem 
de aglomerate ale R.D. Vietnam o 
noliă armii cate prin caratteri-ticile 
sale intră în categoria mijloacelor 
interzise și condamnate prin legi 
și acorduri internaționale. Este vor
ba de proiectile din oțel compact 
de un centimetru diametru și șase 
centimetri lungime, capătul fiecă
ruia fiind prevăzut cu patru aripioa
re pentru a ie tace să cadă 
cu vîrtul lor ascuțit ca un 
sol. Oricare tip de avion 
poate transporta patru , 
cilindrice 
două mii 
Pentru a 
ficacitate 
lansează 
caj cu 
Ia oră, 
ielor
o arie de un kilometru patrat. In a- 
cest fel ele pot perfora orice im-ta- 
co] de pe această suprafață fiind tot 
atît de periculoase pentru viața o- 
menească ca și rafalele de mitralie
ră. In plus proiectilele pot li lansate

După erupfia vulcanu
lui Taa! din septembrie 
1965 care a provocat 
moartea a . zeci de oa
meni, alegerile de gu
vernatori din Filipine 
s-au soldat cu 80 de 
morii și 150 de răniți

cului Pattery pește 2 000 de de
monstranți s-au îndreptat spr? prin- 
upalul <<-nlru J recrutări dm u- 
■ ■ -t < i.is nud.- inșl.il-il |„ '.eh 
Polițiștii și alți oameni „de oidiue", 
puși în stare de. alarmă de la înce
putul săptăminii. au intrat în ac
țiune încercind să-i împrăștie pe de- 
...... < ir ■ilu.ia
sti izi din New Mk a fos’ în , o- 
ruptă timp di- - iteva ore în urina 
incidentelor care s-au produs •intre 
demonstranți si pciilie. Au fost o- 
perate arestări. Numărul celoi ares
tați, intre care se află și profesorul 
O’Brien, de la Universitatea din 
New York, medicul pediatru Benja
min Spock și criticul de artă Susan 
Sontag, depașeșt. 100 A [enim 
U.P.I. informează <i autoritățile lo
cale îngrijorate de amploarea mani
festațiilor au apelat la serviciul a 
circa 3,000 de polițiști pentru a îm
piedica acțiunile demonstranților.

TOKIO 7 - Uore-pondeniul A-
Fl.ii.'.i Tuiu. transmits;:

Miere a i a ut ]o< di <bia.”'ia ifî- 
cială a celei de-a 57-a sesiuni ai p aU-N 
lamentului japonez prm prezentai .. 
mesajului tronului de către îmtmr.i 

’till Japoțlțeî, Hirohito. # ’
1 Sesiunea a fost convocată iruțialjc 
pentru a dezbate suplimentul Ie ,bti« 
getul pe acest an surse din . api- 
tala Japoniei apreciază însă că lu- . 
cră'îN se \..i . oncentra ind-^U»

vertical 
ac spre 

i american 
containere 

ce conțin împreună circa 
de astfel de proiectile, 
asigura o rît mai male c- 
acostoi arme, piloții le 
numai după ce vin în pi- 

peste opt Sute de kilometri 
viteză care asigură proiecți

ei mare putere de penetrație pe

CAPETOWN 
pros), 
cală. care- supraveghea- 
za iărâ întrerupere pi 
Louis WqshLansky. 
cicnlul cu inima 
iată. . 
alertă 
oada în care 
grefat poate . 
de

cardiogramele vor înre
gistra cel mai mic in
diciu. în cazul in cate 
va interveni uri aseme
nea proces. Fenomenul 
respingerii unui organ 
greidl este normal.

Se

din
menu Iui de 
fosta federati' 
corid.
pejitr 
gimului colonialist'‘
----- --------------

Miercuri a sosit laiFămagusța pri
ma navă de pasageri greacă care-ur- 
mea ui -.1 im .o ■ |u .......   e'șalon de
trupe. grecești din i’nsWă pentru a 
Ie transporta în Grecia, drept răs
puns la apelul secretarului general 
al O.N.U., U Thant, si ca urmare a 
icord"! I i ■!.........tur. sure enit i ■ ut

Potrivit acordului greco-lurc. uni
tățile grpcesti care depășesc 950 de 
militari, stabilite prin acordurile de 
la Londra și Zurich, vor trebui re
trase pimi l.i 5 o.un.o i.- .inul i11■ o 
Aer -t termen poate fi prejungit doar 
cu 5 zile pe,te data stabilită. Potri
vit unor date neoficiale, în Cipru 
se află .aproximativ 20 000 de mili
tări greci.

Stare de încordare 
în capitala 
Republicii Yemen

CAIRO 
un comumcat al 
interne yemenit, 
Presse transmite 
pitala -Republicii 
continuă • să se 
ăprgpierpa orașului 
Că. este încercuit de forțele rega
liste, au avut loc lupte. Capitala, 
transmite agenția citată se află în1 
mîinile repuiilii anilor dai au fost 
instituite restricții de circulație în
tre ore.le 22 și 7 dimineața. Comu- 
nieutul Miumtemiui d< interne, pre
cisa'.. J ... toți Wi care i 
f'espectă această măsura 
„pedepsiți cu severitate".

Corespondentul agenției 
Piesse relatează că au fost 
huite explozive și arme grele pop

Si-ful statului. Abdul Raljmc 
Iriani, >g. plecat joi dimineața sp 
Cairo, iarcagital.i .R.A.l . el va 
vșn iiitiewdiri ,.c.tt președinte 
Gamal-' Abdel N.t--er asupra situ 
iiei din'TYjgijfei;Lduțiă-' care Țța. li 
carii■ ia xonferinlâ: ..arab.., la niv 
înalt da ^<>âbat 8pl dnpipp I 
l.j C'airo s-a! afl^Lsi numstiul i 
t xterm? yemțmit, Hășșan Mvkki

po- 
'J 

este -in" stare de
1 : a început peri- 

.brganul 
tespiris 

organism. Electro-

NEW YORK 7 (AgerpresI. — Cam
pania din S.U.A începută luni îm
potriva recrutării tinerilor americani 
pentru a fi trimis» să ligile în viei- 
namul de sud <: luat m'iercu t i foi- 
ma unor demolish ații de strada. La 
New i York demonstrația s-a desfășu
rat ’ sub efiemarr-u 
noștri care, mor 
aduceți-i a<asă !" 
ținut în piața dm apropierea par-

• . -
NEW YORK 7 — Trimisul special Agerpres, Roinulps . Căples- 

cu, Irausuiite : In ședința plenară de miercuri după-amiază Adu
narea Generală a®I.NiU lutiril ca prima sesiune a Coni^rinței 
Națiunilor Unite cu privire ia legea tratatelor să fie convocată ia 
Viena în martie 1968.

iprccia7ă că pe
rioada critică, in care 
a intrai . Washkanshy 
miercuri, se va încheia

Eionă mostră grăitoare pentru modul 
care agresorii americani 
răfuiese cu populația civilă

f.ra — coiitrolață de unități ale ar
matei federale.

Cercuri apropiate guvernului de 
la Lagos au declarat că trupele fede
rale au respins atacurile lămâie de 
biafrezi asupra orașelor Bonny, Enu- 
uii i < .ii Ji.n si .ui dezmințit ști
rile potrivit cărora biafrezii ai fi 
reintrat în suburbiile orașului Enu- 
9U-

Agenția Associated Press, cRînd 
surse federale, i elatează că aproxi- 
m.'ln 3 000 d» soldați" federali au 
fost dislocați la Bonny și Calabar 
pentru a face - față asalturilor bia- 
freze.

TS.de

